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DNT forvalter Norges
grønne gull.

DNTs visjon er DNT – Naturopplevelser for livet

Aldri har flere vært på tur

Visjonen viser hva DNT kan tilby morgendagens mennesker, og omfatter alle dimensjoner ved

Fjord og fjell er blant Norges største verdier. Mens Petroleumsfondet skal forvalte verdiene

vår virksomhet. Vår overordnede utfordring er å formidle friluftslivets muligheter for individet

fra det sorte gull, har DNT siden 1868 forvaltet Norges grønne gull. Vi har i nesten 140 år

til å realisere drømmer og å oppleve natur, glede, utfordring, begeistring, undring, livsmot,

arbeidet for å få flere folk ut på tur, og i 2006 har nordmenn vært mer på tur enn noensinne.

bedre helse, samhold og tro på en bærekraftig fremtid.

Vi skal ha et turtilbud alle føler seg velkomne i. Spesielt vil det
være viktig å legge til rette for grupper som i dag ikke er kjent
med tilbudet. Det betyr også at alle ledd i organisasjonen skal
ta godt vare på medlemmer og samarbeidspartnere.

Enkelt

DNTs verdigrunnlag skal gjenspeiles i foreningenes tilbud.
Det skal være:

Vi skal bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og
oppleve gleden ved friluftslivet. Tilbudene skal ha en nøktern,
kvalitetsmessig god standard, med vekt på trivsel og atmosfære på hyttene, men de kan være differensierte når det gjelder
tilrettelegging.

Spennende

Naturvennlig

Vi skal gi utfordrende opplevelser i naturen gjennom ulike
tilbud som virker stimulerende i forhold til den enkeltes behov,
herunder behov for utfordringer, glede, begeistring og lykke.

DNTs tilrettelegging skal være preget av varsomhet i forhold til
naturmiljøet, med beskjeden ressursbruk, og vår drift skal være
miljøvennlig. Våre aktiviteter skal baseres på en helhetlig naturforståelse og at naturens tålegrenser ikke overskrides. Vi skal
ferdes med omtanke, ansvarlighet og på naturens premisser.

Troverdig
Vi skal fremstå som ærlige og ordentlige, og vår virksomhet
skal skape tillit. I hele vår virksomhet skal vi ha trygghet og
kvalitet i fokus.
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Inkluderende

Foto fra venstre: Per Eide/Samfoto, Bård Løken/Samfoto, Kjersti Magnussen, Helle Andresen, Julie Maske.

På samme måte som et aktivt friluftsliv er avhengig av en
robust natur og tiltalende kulturlandskap, er oppslutningen
om vern av natur og skjøtsel av landskaper helt avhengig av
verdsetting og utbredelse av det enkle og naturnære friluftslivet i store grupper av befolkningen. Ved å arbeide for å få
flest mulig ut i naturen og ta denne i bruk, styrker vi natur- og
kulturgrunnlaget for et opplevelsesrikt friluftsliv for fremtidige
generasjoner. For DNT er derfor friluftsliv, naturvern og kulturlandskapsvern tre sentrale saker.

Tusenvis har opplevd fjellet, gått i skogene, sett fjordene og
spist lokalmat. Fjellheimen og den norske naturen er vårt
viktigste avbrekk fra hverdagen. Der kan alle oppleve lykke, ro
og stillhet, eller stoltheten av å bestige en fjelltopp og krysse
en isbre og samvær med likesinnede.
DNTs drøyt 210 00 aktive medlemmer er på jakt etter opplevelser og spenning i naturen. Det er få som velger opplevelser
og reisemål av hensyn til maten alene, kulturen alene eller
for den del vandreturen alene. En ekte norsk ferieopplevelse
inneholder alt. DNTs 52 medlemsforeninger fra Kristiansand i
sør til Nordkapp i nord har også i 2006 skapt, tilrettelagt og
gjennomført ekte og tradisjonsrike friluftslivsopplevelser omkring i hele landet. På landsbasis er det arrangert mer enn 10
000 turer, kurs og arrangementer i DNT-regi, foreningene har
engasjert stadig flere unge og det er lagt ned enormt verdifullt
dugnadsarbeid for å tilrettelegge for flotte naturopplevelser.
Ingen kjenner friluftslivsområdene bedre enn DNTs lokale
representanter, og organisasjonen har stor kompetanse innen
naturforvaltning. Vi skal bruke vår kunnskap til å sikre fremtidige generasjoner muligheten til både å bruke og å oppleve
naturen. DNT vil være garantist for allemannsretten og balanse
mellom vern og bruk av fjell- og friluftsområder. Derfor har
vi i 2006 arbeidet aktivt for vern av Trillemarka og nasjonale

planer for vindmølleutbygging. DNT skal jobbe aktivt for at
vern og bruk går hånd i hånd og skaper positive ringvirkninger
som kommer både lokalt næringsliv, fremtidige generasjoner
og miljøet til gode.
Vår viktigste oppgave i året som kommer er å opprettholde og
styrke det fantastiske aktivitets- og kurstilbudet landet over.
DNTs viktigste mål er også i 2007 å få flere folk ut på tur
både i fjellet og i sitt nærmiljø. DNTs omfattende friluftstilbud
er et av de viktigste samfunnsbidragene til god mental og
fysisk velvære. Turer i skog, fjell og langs vår flotte kyst er en
viktig og inkluderende del av norsk kultur og tradisjoner. Felles
naturopplevelser bygger bro mellom generasjoner og folk med
ulik bakgrunn.
DNT forvalter Norges grønne gull. Verdien av 20 000 km
merkede stier, 440 hytter og verdens vakreste natur øker for
hvert eneste menneske vi får ut på tur.

Tom Ivar Bern			
Styreleder			

Kristin Krohn Devold
Generalsekretær
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DNT året 2006

Januar

FE B RUAR

M ARS
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JULI

AUGUST

SEPTE M BER
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Ny generalsekretær

DNT trygger vinterfjellet

Barnas Turlag vokser

Fest i fjellet

Populære pakketurer

Film i fjellheimen

17. januar blir Kristin Krohn
Devoldførste kvinne, og sunn
møring, i stillingen som general
sekretær i DNT. Hun starter med å
besøke DNTs medlemsforeninger
landet rundt.

I februar starter arbeidet med å
kviste løyper i fjellet. Hver vinter
tilrettelegger DNT og de lokale
turistforeningene landet rundt for
sikker ferdsel. Mange dugnadstimer legges ned i arbeidet med å
kviste 6000 km løyper.

Nok et Barnas Turlag etableres
i Sogn og Fjordane. DNT fører
friluftstradisjonen videre med
oppstart av 13 nye Barnas Turlag
i løpet av året. Totalt 75 steder
i landet har et tilbud gjennom
Barnas Turlag.

Den første helgen i juli markerte
åpningen av sommersesongen
med en nasjonal fjellfest på turisthytter over hele landet.
Arrangementet samlet flere tusen
mennesker på hytter både i
skog- og fjellområder, med lokale
mat- og kulturarrangementer.

August var toppmåned for turer
for grupper og vennegjenger. Skog
og fjell er blitt sosiale møteplasser,
og interessen for DNTs «pakke
turer» øker. DNT noterte ny rekord
i antall organiserte fellesturer i
2006. Totalt ble det arrangert
rundt 10 000 turer og kurs.

Fjellfilmfestivalen på Turtagrø ble
arrangert for fjerde år på rad. Festivalen arrangeres i samarbeid med
Fri Flyt og Turtagrø Hotel, og samlet 500 ungdommer til tre dager
med film og foredrag om fjell og
natur. DNT fjellsports instruktører
tok deltakerne med på topptur.
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Påskefjellet med DNT

Opptur for ungdom

Bevar vår unike kystnatur!

«Kom deg ut – meld deg inn»

Medlemsrekord

Naturopplevelser til jul

DNT utvidet gruppeturtilbudet i
påsken, og stilte med aktivitetsledere for barn på flere betjente
hytter. Påskens mest besøkte hytte
var Haukeliseter på Hardangervidda, med rundt 1350 overnattinger. .

8. mai var det tid for årets «Opptur». Over 6000 åttendeklassinger
gikk tur med klassen i arrangementet DNT og Statskog avholder
sammen.

Et samlet landsmøte i Mo i Rana
advarte i en resolusjon mot å
bygge for mange og omfattende
vindkraftverk langs Norges unike
og sårbare kyst. DNT utfordrer
myndighetene til å legge langt
større vekt på natur, friluftslivs- og
reiselivsinteressene.

Slik lød det enkle budskapet for
årets markedskampanje. Målet var
å friste enda flere ut på tur. Annonsen med den røde løper symboliserte at tilbudet er tilrettelagt.
Kampanjen mottok gullprisen innen
reiselivsmarkedsføring (HSMAI) for
beste printannonse i 2006.

I slutten av november settes ny
medlemsrekord med 210 556
medlemmer. Den største prosentvise økningen var i aldersgruppen
13–26 år. Her steg medlemstallet
med hele 9 prosent.

DNT introduserte gavekort for
naturopplevelser. Både gavekort
for medlemskap og turopplevelser ble solgt og «pakket inn» som
julegaver.
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Marianne Rønning

Fjellsport/ungdom

Jorunn Sanderud

Fagkonsulent ungdom
Marie Brøvig Andersen

Fagsjef helse
Heidi Rustand

Fjell og Vidde
Helle Andresen,
redaktør.
Julie Maske,
80% journalist,
red. sekr.
Nils Bloch-Hoell,
50% red. sekr.

Fagsjef
Torfinn Evensen

Kart
Nils Bloch-Hoell,
50% kartredaktør

Fagsjef
Jan Olav Nybo

Naturforvaltning

Årbok
Per Roger Lauritzen,
redaktør bøker

DNT-Fjellsport
Landsstyre
Årsmøte

WEB
Hans Skjerpen,
webutvikler.
Christian Strand,
webredaktør.
Julie Maske,
20% journalist.

DNT-Ung
Landsstyre

Sogn og Fjordane Turlag
Stavanger Tf.
Sulitjelma & Omegn Tf.
Sør-Varanger Turlag
Tistedalen Friluftslag
Troms Turlag
Trondhjems Tf.
Tønsberg og Omegn Tf.
Varangerhalvøya turlag
Vesterålen Turlag
Voss Utferdslag
Ålesund-Sunnmøre Tf

landsmøte

Holmestrand og Omegns Tf.
Horten og Omegn Tf.
Kongsberg og Omegns Tf.
Kristiansand og Opplands Tf.
Kristiansund og Nordmøre Tf.
Larvik og Omegns Tf.
Lillehammer og Omland Tf.
Lofoten Turlag
Molde og Romsdals Tf.
Narvik og Omegn Tf.
Nordkapp og Omegn Turlag
Nord-Salten Turlag
Nord-Trøndelag Tf.
Notodden Turlag
Rana Turistforening
Rena og Omegn Turistforening
Ringerikes Turistforening
Sandefjord og Oplands Tf.
Sandnessjøen og Omegn Tf
Skien-Telemark Tf.
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Merete Habberstad

Assisterende
generalsekr.
Anne Mari
Aamelfot Hjelle

Barn/skole/helse

Frode Laursen

Turpartner
ansvarlig
Dagny Øren

Fagsjef barn/skole
Kristin Oftedal Vinje

Kjetil Jansberg

Markedssjef
Egil Hurum

Kontorsjef
Mette C. Zetlitz,
1 kontor ass.
Kim Sekkelsten,
20% ass.

Generalsekretær
Kristin Krohn Devold

Alta og Omegn Turlag
Arendal og Oppland Tf.
Bergen Turlag
Bodø og Omegns Tf.
Brurskanken Turlag
Brønnøy Turlag
Smaalenene Tf.
DNT Oslo og Omegn
Drammens og Oplands Tf.
Engerdal og Trysil Turlag
Finnskogen Tf.
Flekkefjord og Oplands Tf.
Fredrikstad Turlag
Gjøvik og Toten Turlag
Hadeland Turlag
Hamar og Hedemarken Tf.
Hammerfest og Omegn turlag
Harstad Turlag
Haugesund Tf.
Hemnes Tf.

Økonomi/Medlem/Marked
Sissel Nygård, økonomisjef

Regnskapssjef
Randi Sunde

Fagsjef
Anne-Mari Planke

IT-ansvarlig
Morten Halvorsen

Medlemsservice
Snorre Gartland,
leder

landsStyre

landsmøte
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210 565 medlemmer
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Friluftslivets forening
Friluftslivet er i medvind. Det gjenspeilte tilstrømmingen av nye medlemmer og deltakere til

20 000 kilometer stier
Røde T-er langs trygge stier er essensen i DNTs tradisjon.
Medlemsforeningene varder og merker rundt 20 000 kilometer stier over hele Norge, på fjellet, i skogen og langs kysten.
Dette tilsvarer strekningen tur-retur Oslo-Fiji. Vinteren 2006
kvistet de lokale turistforeningene 6000 km løyper.

DNTs tilbud i 2006. Friluftslivets sterke posisjon i landet bidro også til etableringen av enda
flere lokale turistforeninger. Vår viktigste verdi er fortsatt medlemmene og de frivillige
ressursene i organisasjonen.

Dugnad – DNTs bærebjelke

DNTs hovedmål er å få flere mennesker ut på tur, bidra til
å sikre natur- og kulturgrunnlaget og utvikle menneskers
kjennskap og holdninger til natur og friluftsliv.

I november 2006 noterte DNT ny medlemsrekord med 210
556 medlemmer. Totalt ble det rekruttert 3299 nye medlemmer i 2006. Den gruppen som økte mest, var ungdom i alderen 13–26 år. 1857 ungdommer meldte seg inn i 2006.
Dette tilsvarer en økning på 9,4 prosent.
Også organisasjonen vokser. I 2006 ble tre nye foreninger
tatt opp: DNT Gudbrandsdalen, DNT Nord-Østerdal og Odal
Turlag, og aktiviteten i disse områdene har tatt seg kraftig
opp. Stadig flere lokalmiljøer ønsker å sette i gang turvirksomhet i sine områder. Landets største turistforening, DNT Oslo
og Omegn, opprettet sitt første lokallag, Asker Turlag. Fra
1.1.2007 vil DNT med dette bestå av 55 lokale medlemsforeninger. Ryggraden i tilbudet er tilrettelegging av trygge stier,
kvistede løyper, hyggelige hytter og gode opplevelser.

10 nye hytter
Antall hytter vokser stadig. Bare i 2006 ble 10 nye hytter
åpnet. Stort sett får medlemmene tilgang til alle de 440
hyttene i landet ved hjelp av samme standard DNT-nøkkel.
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Den gode sommeren i 2006 lokket flere til fjells. Antall
overnattinger på hyttene var 312 005, over halvparten var på
de 40 betjente hyttene. Mange fjellområder er så populære
at foreningene har utvidet strategisk viktige hytter med flere
senger. Reindalsetra i Tafjordfjella fikk for eksempel ni nye
senger (totalt 104) mens Gjendebu i Jotunheimen i løpet året
ble utvidet til 130 senger. Totalt antall senger på samtlige
betjente, selvbetjente og ubetjente hytter er 8785. Den best
besøkte hytta var Haukeliseter, som med 17 031 gjestedøgn
kunne notere en økning på 5,5 prosent sammenlignet med
året før. Men uansett om sengene er opptatt, er alle velkomne
på DNTs hytter!

DNT nøkkeltall 2006
•
•
•
•
•

210 556 medlemmer
52 medlemsforeninger
20 000 km merkede stier
440 hytter og 7 fyr med totalt 8785 senger
Mer enn 4000 frivillige bidro med 323 192 timer
dugnad

Den Norske Turistforening er en frivillig organisasjon drevet
på dugnad. I 2006 utgjorde dugnadsinnsatsen til sammen
flere hundre årsverk. Over hele landet var over 4000 ildsjeler i
sving for å holde hytter og ruter i stand. Totalt ble det nedlagt
323 192 dugnadstimer til blant annet snekring, beising,
maling og varding. Mange av DNTs dugnadsfolk beskriver en

Foto fra venstre: to første fra ag-naturfoto.no, Torfinn Evensen, Charlotte Platteng, DNT, Julie Maske.

Veivalgsdokumentet for 2005–2008 sier:

De nye hyttene ligger i Oslomarka, Hedemarksvidda, Setesdalsheiane, Trollheimen og Nordmøre med Fjordruta, NordTrøndelag og Sør-Helgeland. Flere av hyttene ligger nær byer,
noe som viser at DNT i sterkere grad satser på tilrettlegging i
nærmiljøet.

220 000
200 000

ukes frivillig jobb for DNT som et av sommerens høydepunkter,
med sosialt fellesskap om en meningsfylt oppgave. Også i de
mange styrene nedlegges det et betydelig antall dugnadstimer
– ingen av styrevervene er betalt.

Flere vil bli turleder og instruktør
DNT har gjennom sine 52 medlemsforeninger et turlederutdanningsprogram med 1500 utdannede turledere og 500
instruktører. I 2006 har det vært en markant økning i antall
personer som har fullført DNTs turlederutdanning. Turlederne
og instruktørene står for ledelsen av flere tusen turer og kurs,
og bidrar med betydelig frivillig innsats. Den kunnskap og
friluftslivserfaring som disse formidler på DNTs kurs og turer,
bidrar til å spre naturglede og gode turopplevelser for andre.

Medlemmer DNT 1868-2006

210 556
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Brobygger mellom generasjonene
Barn på tur gir positive opplevelser. I 2006 startet vi 13 nye Barnas Turlag. Felles for dem er
at de skaper fjell- og naturopplevelser som bygger bro mellom generasjoner. Her er det rom
for alle, til tross for ulik bakgrunn.

Veivalgsdokumentet sier:
DNT skal videreutvikle Barnas Turlag som DNTs satsing
på barn. Tilbud rettet mot familier skal fortsatt være
hovedaktiviteten. Mer systematisk arbeid mot barnehager
og skoler, utvikling av undervisnings- og turopplegg.

Barnas Turlag
•
•
•
•
•
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17 000 medlemmer i alderen 0–13 år
75 lokale Barnas Turlag
759 organiserte turer med leder
1300 åpne arrangementer for barn, familier og skoler
40 friluftslivskurs for til sammen 600 lærere

Foto til venstre: Espen Bratlie, til høyre: Julie Maske.

Satsing på Barnas Turlag og skolebarn er en investering for
fremtiden fordi turer og friluftsliv er en viktig og inkluderende
del av norsk kultur og tradisjon. Med de 13 nye Barnas Turlag
som ble opprettet i 2006, er det totalt 75 Barnas Turlag i de
lokale turistforeningene og lokallagene. Ved utgangen av medlemsåret 2006 hadde godt over 17 000 barnemedlemmer.
Foreninger og lokallag opplever stor interesse for tilbudene til
barn og barnefamilier. Barnas Turlag har arrangert dagsturer i
nærområdet, lavvoturer og hytteturer, fisketurer, klatrekvelder,
familiecamper og helgeturer. Tid til fri lek, glede, fantasi og
spenning er viktigere enn å gå langt – derfor er de over 2000
aktivitetene som tilbys gjennom BT ofte lagt til nærmiljøet,
gjerne i form av korte, opplevelsesrike turer. Her møtes barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur.
Alle aktiviteter og tilbud til barn og familier er lokalt forankret
og tar utgangspunkt i de ulike foreningenes ønsker og ressurser, lokal natur og kultur. På den måten har Barnas Turlag preg
av en ekte «grasrot-satsing», samtidig som det utgjør en viktig
byggestein i DNTs virksomhet.

Mer friluftsliv i skolen

at «Opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over landskapets
linjer og årstidenes veksling».
DNT ønsker å være en aktiv pådriver for å fremme norsk
turkultur og friluftsliv som varig livsstil allerede i barne- og
ungdomsårene. Cirka 600 lærere og barnehageansatte var
i løpet av 2006 på kurs med/i regi av DNT for å bli bedre
rustet og motivert for å ta med barna ut i naturen. I tillegg var
20 DNT-ansatte og frivillige i DNT-systemet på skoleseminar i
Trondheim for å lære å arrangere egne inspirasjonskurs lokalt.

Suksess for «Opptur»
Arrangementet «Opptur» var en stor suksess i 2006. Den 10.
mai gikk 6000 åttendeklassinger i sju norske byer en dagsmarsj på til sammen 75 000 kilometer. Samlet konklusjon fra
dagen var at mange fikk mersmak på turlivet. De opplevde
felles glede i å mestre en lang dag ute og kjenne på kroppen
hvor godt en fysisk prestasjon kan gjøre. Neste «Opptur» går
av stabelen den 9. mai 2007. 23 foreninger planlegger å få
med seg minst 12 000 åttendeklassinger på tur.
Gjennom skolesatsingen ønsker DNT flere skolebarn på tur i
nærmiljøet, men vil også motivere ungdomsskolelærere til å ta
med klassen på overnattingsturer i norsk natur. I 2006 overnattet cirka 14 000 skoleelever på våre hytter. I tillegg kommer
alle som overnattet på hytter hos foreninger som ikke deltar i
skoleprosjektet. Vi jobber nå med 11 hytter som tilrettelegges
spesielt for skoler. En målsetting i 2007 er å få friluftsliv og
uteskole inn som en naturlig del av skoledagen.

Mange barn i Norge mangler et selvfølgelig forhold til naturen,
til tross for at den nye læreplanen, «Kunnskapsløftet», fastslår

13

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Absolutt ekte
Trenden er klar – stadig flere ungdommer søker ekte naturopplevelser. I 2006 var det
aldersgruppen mellom 18 og 26 år som økte mest blant DNTs medlemmer. Med over 21 000
medlemmer er DNT-ung Norges største organisasjon for friluftsinteressert ungdom.

Veivalgsdokumentet sier:

DNT-ung
• D
 NT-ung er ungdomstilbudet til Den Norske
Turistforening.
• 21 627 medlemmer i alderen 13–26 år
• 318 organiserte DNT-ung-turer
• DNT-ung er representert med 30 lokallag som
arrangerer aktiviteter for ungdom over hele landet.
• Les mer på www.dnt-ung.no
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Foto fra venstre: Terje Rakke, DNT-Ung Oslo, Sune Eriksen, Steinar Væge

DNT skal i utviklingen av ungdomstilbudet bygge bro
mellom barn, ungdom og fjellsport. Få frem differensierte
tilbud med spesiell oppmerksomhet på aldersgruppen
13–15 år. Utvikle felles møteplasser for ungdom, fjellsport og turledere.

Gjennom DNT-ung har Turistforeningen arbeidet målrettet for
å lage et stadig bedre og mer engasjerende tilbud til ungdom.
Nye og spenningsfylte aktiviteter og felles arrangementer trakk
tusenvis av ungdommer ut i friluft i 2006. Antall medlemmer i
DNT mellom 13 og 26 år var i 2006 21 627, en økning på 9,4
prosent siden 2005. I 2006 var det 15 DNT-ung-grupper, og
seks foreninger med tilsvarende tilbud til ungdom.
Turistforeningens ungdomssatsing er et tilbud rettet mot dem
mellom 13 og 26 år. I 2006 kjørte vi kampanjer som fristet
med lav pris på medlemskap, halv pris på overnatting på hyttene – og garantert ekte friluftslivsopplevelser! Målet med
satsingen er å bygge bro mellom barn, ungdom og fjellsport,
og å være en møteplass for ungdommer som har vært medlem
av Barnas Turlag og andre friluftsinteresserte ungdommer som
søker større utfordringer. I stedet for å fokusere på helseaspektet ved friluftsliv, satses det i DNT-ung på spenning, lek,
mestring og naturen som en sosial møteplass.

I 2006 kunne DNT-ung tilby aktiviteter som bretur, klatrekurs,
kite- og surfekurs, toppturer, hytteturer, skiturer, kanoturer og
kajakkturer. Av disse aktivitene har særlig klatrekursene i byene
vært en stor suksess. Et annet populært tilbud er multiaktivitetskonseptet BaseCamp. Dette tilbudet er over de siste åtte
årene utviklet som et unikt og nyskapende opplevelsestilbud
for ungdom. I 2006 deltok over 200 ungdommer på fem
forskjellige BaseCamp, med 4-5 dager i teltleir i varierende
vær. Det ble arrangert BaseCamp blant annet i Romsdalen og
Jotunheimen og en Havcamp på Sotra utenfor Bergen. Fjellfilmfestivalen på Turtagrø som DNT-ung arrangerer i samarbeid
med DNT-fjellsport og magasinet Fri Flyt, samlet i tillegg 500
deltakere.
Målet med BaseCamp er å vise at det norske fjell- og kystfriluftslivet er friskt og spennende, samtidig som deltakerne
får innblikk i de norske friluftslivstradisjonene, med fokus på
ferdigheter, sikkerhet og sosialt fellesskap. At BaseCampene
er teltleire gjør det sosiale fellesskapet rundt matlaging og
turplanlegging ekstra sterkt.
Turistforeningen har registrert en sviktende grunnsosialisering
til friluftsliv med færre voksne rollemodeller. Erfaringene fra
BaseCamp viser imidlertid at ungdommene føler seg hjemme
når de utvikler ferdigheter og lærer av hverandre på en uformell måte. Alene på tur med andre i samme situasjon opplever
ungdommene at sosialisering til friluftsliv går parallelt med
grunnleggende ferdighetsinnlæring. Slik skapes fremtidens
brukere og forvaltere av naturen og friluftslivet.
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Norges største i bratt friluftsliv
Helt fra DNTs patentførere på 1890-tallet viste vei over bre- og klatreruter i fjellet, har
fjellsport vært en viktig del av Turistforeningens virksomhet. Snart 140 år senere er DNTfjellsport Norges største arrangør av kurs innen fjellklatring og brevandring. Nå er interessen
for bratt friluftsliv på vei rett opp.

DNT skal øke omfanget av fjellsporttilbudet og andre
utfordrende og spenningsfylte aktiviteter og målrette
dem bedre mot ulike grupper. Senke terskelen og bygge
bro mellom vanlig turvandring, padling, brevandring,
grotteturer og klatring.

Totalt arrangerte gruppene 386 fjellsportkurs i 2006. Hovedvekten er bre- og klatrekurs hvor målet er å lære å håndtere
egen sikkerhet på bre og i klatreveggen. Det har vært en
utvikling fra tidligere tiders ukeslange kurs til kurs som er mer
tilpasset folks behov og ønsker. Organisasjonen tilbyr både
kortere opplevelsesbaserte kurs for nybegynnere og lengre
kurs for viderekommende.

DNT Fjellsport arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, trygt
og miljøvennlig friluftsliv i fjellet, med særlig vekt på brevandring, klatring, grotting, tinderangling og fjellskiløping.
DNT Fjellsport skal gjennom utforming og gjennomføring av
kurs, møter og informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og trygg ferdsel i fjell og på bre.

DNT har lang tradisjon for å drive kurs og utdanning. I 2006
har DNT for første gang tilbudt kurs og seminar gjennom
Norsk Fjellsportforums utdanningsstige. DNT Fjellsport arrangerte instruktørutdanning innen brevandring og klatring.
Instruktørene blir godkjent av Norsk Fjellsportforum, som er
en nasjonal sammenslutning av fjellsportarrangører. Totalt 59
personer deltok på utdanningskursene.

DNT Fjellsport
• 24 DNT fjellsportgrupper
• 386 fjellsportkurs
• 500 utdannede instruktører
Les mer om DNT Fjellsport på www.dnt-fjellsport.no
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Foto fra venstre: Espen Bratlie, Tormod Iversen, DNT-Ung, Andreas Løvold.

Veivalgsdokumentet sier:

De siste årene har toppturer, skibestigninger og ikke minst
klatring blir stadig mer populært i Norge. De siste seks årene
reflekteres den økende interessen for fjellsport også i at antall
DNT fjellsportgrupper er fordoblet fra 12 til 24 grupper. DNT
Fjellsport har med sitt nettverk av grupper og mer enn 500
utdannede fjellsportinstruktører det fremste fjellsportmiljøet
i Norge. De lokale fjellsportgruppene i DNTs medlemsforeninger har et bredt tilbud av klatrekurs, brekurs og andre
aktiviteter som krever spesiell kompetanse. DNT Fjellsport er
et sosialt turfellesskap der de som ønsker flere utfordringer
enn en vanlig hytte til hytte-tur, møtes.

Den store interessen for bratt friluftsliv har bidratt til at organisasjonen mer enn noen gang har vektlagt behovet for et sterkt
faglig kompetansemiljø for sine turledere og instruktører. Utdanningstilbudet er gjort mer fleksibelt, blant annet gjennom
å tilpasse det etter organisasjonens og deltagernes behov.
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Sammen om opplevelsene
Fjellet og naturen gir en unik ramme rundt samvær med gamle og nye venner. I fjellheimen og
den norske naturen kan alle oppleve lykke, ro og stillhet, stoltheten av å bestige en fjelltopp
og krysse en isbre.

Veivalgsdokumentet sier:
DNTs medlemsforeninger skal ha et tilbud til medlemmene som bidrar til å oppfylle målet om å få flest mulig til
å drive et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv,
som gir den enkelte opplevelser for livet og som ivaretar
det budskap og de verdier DNT står for. Både de som
søker ro og fred og de som ønsker mer spenningsfylte
aktiviteter skal finne et tilbud som passer.

Foto fra venstre: Espen Bratlie/Samfoto, Peter Van Rijnsoever, Espen Bratlie, Finn Hagen.

Populært med pakketurer
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Interessen for DNTs organiserte pakketurer er på vei opp.
2006 var et rekordår med 5400 gruppeturer og kurs med
over 115 000 deltakere. Den største økningen var i vintersesongen. Aldri før har så mange deltatt på turer fra hytte til
hytte om vinteren. Tar vi med alle de åpne dagsturene og arrangementene, utgjør tilbudet 10 000 turer/kurs og arrangementer med til sammen over 280 000 deltakere.
DNTs organiserte friluftslivstilbud med erfarne turledere gir
ny kunnskap som bidrar til større trygghet i naturen. DNT er
den største arrangøren av fellesturer med leder i fjellet. Alle,
uansett alder og ferdigheter, kan finne en tur som passer.
Turene spenner fra ukesturer på breer og topper til dagsturer
i nærmiljøet. I 2006 var det størst oppslutning om turene til
våre mest kjente fjellområder som Jotunheimen, Breheimen og

Rondane. Singelturer og aldersbestemte turer ble fort fulltegnet. Også ukesturer er igjen blitt mer populært etter at det i
mange år har vært størst interesse for turer av kortere varighet. DNTs kurstilbud omfatter også mer livsstilspregede kurs
som yoga, pilates og chi gong. Malekurs, fotokurs og GPS-kurs
stod også på programmet i 2006.
En av årets bestselgere var familiebasecampen ved Jostedalsbreen, arrangert av DNT Oslo og Omegn. På denne BaseCampen er familier samlet i en teltleir med hyggelige og spennende
aktiviteter på programmet. I alt 140 personer deltok på familieBaseCampen. Også andre foreninger har arrangert lignende,
mindre samlinger, med stort hell.

Fra vugge til grav
De lokale turistforeningene kan tilby skreddersydde friluftslivsopplevelser for folk i alle faser av livet. Samtlige av DNTs
52 medlemsforeninger har nå etablert Barnas Turlag med
turtilbud til barn og familier. I noen foreninger har også flere
lokallag sitt eget Barnas Turlag. På landsbasis var det i 2006
totalt cirka 2000 arrangementer for de minste. De spenner fra
små arrangementer med noen få deltakere til store happeninger med flere tusen. Det er Sæteren gård i Bærum som trekker
flest folk på sine store arrangementer. Spreke pensjonister som
ønsker å være fysisk aktive har også mye å velge i blant de
lokale turprogrammene. Nær 1000 turer for seniorgrupper ble
arrangert i 2006.
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Garantist for fremtidens friluftsliv
Som Norges største friluftslivsorganisasjon er det få som kjenner utfordringene innen norsk

DNT har gått mot vindkraftplaner på Haugshornet i Sande
kommune, Sunnmøre og på Fræna i Romsdal. Organisasjonen
markerte motstand mot planene om vindkraftanlegg på Sleneset i havgapet i Lurøy kommune i Nordland, like ved turistmagneten Lovund. Vindturbinene skulle her plasseres på diverse
øyer som i dag er urørte perler. Dette ville kreve omfattende
bygging av ny infrastruktur – veier, broer og kraftlinjer. Rett før
jul ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon
til fem vindkraftanlegg. DNT har klaget to av disse vedtakene
(Lista i Farsund, Vest-Agder og Andmyran i Andøy, Nordland)
inn for Olje- og energidepartementet.

naturforvaltning bedre enn DNT. I 2006 brukte DNT sin stemme innen større vernesaker og i
kravet både om en ny kraftlinjepolitikk og for en nasjonal vindmølleplan.

DNT skal være en høyt profilert samfunnsaktør som
bidrar aktivt til å sikre natur- og kulturgrunnlaget og til å
utvikle menneskers kjennskap og holdninger til natur og
friluftsliv.
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I 2006 har det vært mye fokus på ny kraftproduksjon, både
fordi det er skapt et bilde av at Norge har et stort kraftunderskudd, og fordi diskusjonen om å redusere klimagassutslipp
skaper større interesse for CO2-frie alternativer. Det er særlig
presset for å bygge vindkraftverk langs kysten og å utnytte våre
siste fosser i småkraftverk som har gitt DNT mange utfordringer.

Friluftsliv for alle

Etterlyser nasjonal vindmølleplan

Viktigere enn noen gang er det å sikre fremtidige generasjoner muligheten til både å bruke og oppleve naturen. DNT
skal være garantist for allemannsretten og sikre en fornuftig
balanse mellom vern og bruk av fjell- og friluftsområder. Et
viktig mål er å bidra til at flest mulig får gode naturopplevelser
i skog og mark, på fjellet og ved kysten. Rute- og hyttenettverket der folk kan være fysisk aktive, følge godt merkede ruter
og overnatte på hytter av ulik standard, er et unikt tilbud som
alle kan bruke.

DNT er ikke prinsipielt mot bygging av vindkraftverk, men
mener at Norge ikke må gjøre den feilen å la verdifull og unik
norsk kystnatur forsvinne. Derfor fremsatte DNT i år krav om
et overordnet nasjonalt verktøy for å klassifisere og prioritere
landskap. Et samlet til landsmøtet i Mo i Rana i juni 2006,
advarte i en resolusjon mot å bygge for mange og omfattende vindkraftverk langs Norges unike og sårbare kyst. DNT
utfordrer myndighetene til å legge langt større vekt på natur,
friluftslivs- og reiselivsinteressene.

En absolutt forutsetning for DNTs omfattende rute- og hyttenettverk er tilgang til arealer som folk flest oppfatter som
urørte. Det trenger ikke nødvendigvis være villmark eller
urskog, men variert natur der tekniske inngrep ikke er påtrengende. Dette er bakgrunnen for at DNT i mange år har jobbet
aktivt for å unngå ytterligere fragmentering og nedbygging av
norsk natur, og for å verne de mest verdifulle områdene for
friluftsliv og biologisk mangfold.

DNT mener at Norges kyst må vurderes samlet, på tvers av
fylkesgrensene. Organisasjonen har derfor i konkrete saker
krevd at fylkesvise planer er på plass før det blir tatt stilling til konsesjon. DNT har også etterlyst mer kunnskap om
konsekvensene av vindmøller, både i forhold til menneskers
opplevelse og trivsel (visuelt, støy, refleks, landskapsinngrep)
og for det biologiske mangfoldet. Den store motstanden lokalt
bekrefter behovet for mer kunnskap. I tillegg har DNT pekt på
negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmiljø
(særlig for fuglelivet) og reiseliv.

Foto fra venstre: ag-naturfoto.no, DNT, Sverre A. Larssen, Per Roger Lauritzen, Geir Wang/Statkraft, Øystein Engen.

Veivalgsdokumentet sier:

Kraftproduksjon en stor trussel mot friluftslivet

La elvene leve
Trass i at Norge har bygd ut 2/3 av sine vasskraftressurser,
fortsetter presset mot våre siste urørte vassdrag. De fleste
planene gjelder mindre utbygginger av konsentrerte fosse- og
strykstrekninger med stor landskaps- og opplevelsesverdi.
Konsekvensen av å legge mange fosser i rør på et lite område
er ofte stor, men blir lagt lite vekt på av styresmaktene. Som
eksempel er det planer om fem småkraftverk langs Fjærlandsfjorden i Sogn og Fjordane, og det er foreslått tre mindre
kraftverk i nærområdet til DNT-hytta Middalsbu i Odda. Også
her krever DNT fylkesvise planer der de mest verneverdige
vassdragene blir tatt vare på før det er aktuelt å vurdere
konsesjon.

Kraftlinjer stykker opp nasjonalt viktige
turområder

DNT og andre miljøorganisasjoner krever en ny kraftlinjepolitikk hvor økonomi er underordnet hensynet til natur og
friluftsliv, og hvor det i større grad blir åpnet for å legge linjer i
kabel på kontroversielle strekninger.

Vern Trillemarka
Den store vernesaken i 2006 har vært kampen om barskogområdet Trillemarka-Rollagsfjell. DNT mener Miljøverndepartementet må gå inn for et stort verneområde i TrillemarkaRollagsfjell. Området har unike friluftskvaliteter fordi det er
et stort skogområde i det sentrale østlandsområdet med
beskjedne spor av menneskelige inngrep. Samtidig er tilgjengeligheten god, og området er svært variert både når det gjelder
naturtyper, artsmangfold, landskap og terreng. Trillemarka-Rollagsfjell byr på naturopplevelser du ikke finner andre steder, og
potensialet for å utvikle området innenfor naturbasert turisme,
med vekt på jakt, fiske og guidete turer/natursafari er stort.
Norge ligger sørgelig langt etter våre nordiske naboer når det
gjelder vern av naturskog. Her har vi sjansen til å sikre det siste
store sammenhengende området med intakt skog.

Vi tar vare på fril uftstradisjonene
Vårt engasjement i slike saker gjelder viktige natur- og friluftsområder, men ikke alle har DNT-tilrettelegging. For DNT er det
også viktig å ta vare på og sikre det tradisjonelle villmarksfriluftslivet for neste generasjon. Det er en menneskerett å kunne
gå i mange dager med sekk og telt uten å møte T-merking eller
velutstyrte hytter.

Kraftproduksjonen er ulikt fordelt i vårt langstrakte land. For å
frakte strøm til underskuddsområder er det lansert omfattende
planer for nye kraftlinjer. Tre av disse har DNT markert sterk
motstand mot. Evje-Holen (vil dels gå gjennom Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene landskapsvernområde), Sima – S
 amnanger
(langs Hardangerfjorden) og Fardal i Sogn – Ørskog på
Sunnmøre (vil gå gjennom Sunnmørsalpene og de foreslåtte
landskapsvernområdene Ålfotbreen og Naustdal – Gjengedal).
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Lokal mat – en del av turopplevelsen
Frister det med røkt fjellørret fra et av fiskevannene rundt Iungsdalshytta? Eller hva med

alt etter om hyttene ligger nær en seter, et lokalt slakteri, fiskemottak eller en foredlingsbedrift. Enkelte hytter serverer lokale
retter mat på faste dager mens andre har lokale ingredienser i
middagen hver dag. Her jobber hyttene med å få bedre tilgang
på råvarer. Dette er en prosess, og enkelte hytter har kommet
lenger enn andre.

Skjåkskinke og geitost fra Undredalsbui på ferskt hjemmebakt brød? I utviklingen av DNTs
reiselivsprodukt spiller ikke minst matopplevelsen på hyttene en viktig rolle – og helst skal
maten være lokal.

DNT skal bygge allianser med bygdesamfunn og fokusere
på at sunne fjell trenger levende bygder gjennom prosjekter som «Lokal mat og matkultur ved DNTs hytter». DNT
kan være med å styrke næringsgrunnlaget i bygdene ved
å skape et betalingsvillig marked for lokale produkter og
tjenester: kortreist mat, håndverks- og transporthjelp til
drift og vedlikehold av hytter og stier, guiding og formidling av lokalkunnskap, skjøtsel av kulturlandskap.

Fjellvandrerne har i 2006 i enda større grad fått servert lokale
retter på DNTs hytter. Lokalmatprosjektet startet i det små
med fire hytter, og i løpet av 2006 har hele 20 betjente hytter
deltatt i prosjektet – hvorav fem nye hytter. Hyttebestyrerne
får tilbud om matfaglig oppfølging, tips om lokale leverandører
samt hjelp til å finne fram til de gode oppskriftene. Her har
DNT et godt samarbeid med Gastronomisk Institutt.
Den Norske Turistforening, Norges Bondelag, Kulturgardar
i Gudbrandsdalen og Innovasjon Norge skapte i 2006 nye
opplevelser med turtilbudet «Fra Dal til Fjell». Turistforeningens tilbud i fjellet ble koblet til gårdsturisme, lokal kultur og
tradisjoner.
Gjennom samarbeidet «Fra Dal til fjell» er man i ferd med å
utvikle et nytt og innovativt produkt i reislivssammenheng med
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Kortreist mat for mer miljøvennlig hyttedrift
Målet med å sette lokal mat på menyen har vært å få fram
kvalitetene ved DNTs mange turisthytter i fjellet. Det er også
et vesentlig poeng at bruk av kortreiste råvarer inngår som et
viktig element i DNTs satsing på miljøvennlig hyttedrift. Flere
av turisthyttene har fra gammelt av forankring i seterkulturen,
og har således lange tradisjoner for å servere lokal mat fra
fjellet og bygdene rundt. I en stadig mer dynamisk og omskiftende verden er det godt å vite at fjellene er evige og tro, og
at på turisthyttene kan du få servert lokale og tradisjonelle
smaksopplevelser.
Økt bevissthet om mat blant DNTs medlemmer og ellers i
samfunnet, har gitt inspirasjon til å bli enda bedre på matserveringen. I tillegg har gjestenes generelle forventninger til
standard og kvalitet økt, og alternativene til overnatting på
DNTs hytter er mange. Følgelig legges det vekt på å utvikle
kvaliteter og særpreg som gjør hytteopplevelsen til en god
helhetsopplevelse, med stikkord som mat, bygninger, natur,
aktiviteter og vertskap.
Mange av hyttene som ligger ved vei har en dagmeny med
flere retter basert på lokale råvarer, som ørret, rein, sau og
storfe. Utvalget av menyer basert på kortreiste råvarer varierer

Foto fra venstre: to første: Torfinn Evensen, Julie Maske, to av Grethe Johnsen, to siste av Torfinn Evensen.

Veivalgsdokumentet sier:

Glitterheim i Jotunheimen har eget godkjent røykeri, og på lørdager får fjellvandrerne smake litt av hva fjellet og bygda har å
by på av lokale råvarer. Hjort, rein, okse og ørret serveres med
lokale mandelpoteter fra Ottadalen. Sammen med rømmegrøten gir dette en ekte matopplevelse en vil huske lenge.

det beste fra fjell- og gårdsturismen. En bredere satsing på
opplevelsesbasert turisme vil kunne gi større verdiskapning for
vertskap og lokalsamfunn.

Stranddalshytta i Ryfylkeheiene fører den vestlandske tradisjonen med komler og saltkjøtt videre, og byfolk som bygdefolk
valfarter til fjells for å få en smak av god gammel kokkekunst.
Lokale leverandører av både poteter, grønnsaker og kjøtt gjør
også bygdefolket stolte av sitt landbruk, og er en viktig del av
lokalmatarbeidet.

Prosjektet «Lokal mat og matkultur
ved DNTs hytter»
er et samarbeid mellom Innovasjon Norge (IN) og DNT.
Landbruks- og matdepartementet følger prosjektet med
stor interesse.

«Fra dal til fjell» er en nysatsing der Turistforeningens
tilbud i fjellet kobles sammen med gårdsturisme, lokal kultur
og tradisjoner. Sammen med Norges Bondelag og Kulturgardar i Gudbrandsdalen gjennomførte DNT to pilotturer
sommeren 2006. Med utgangspunkt i Rondane og Besseg-

gen (Jotunheimen) gikk deltakerne langs DNTs løypenett
og overnattet på våre turisthytter. Turene fortsatte videre til
henholdsvis Brimi sæter og kulturgarden Valbjør, hvor det
var ekstra fokus på lokalmat, tradisjoner og aktiviteter.
For å stimulere til økt bruk og kjennskap til lokalmat har
DNT vært med på å arrangere seminaret
«Mat og reiseliv» på Geilo. Seminaret var ment som en
møtearena for produsenter, leverandører, turisthytter og
andre reiselivsbedrifter for/som ønsker å fremme lokalmat
og grønt reiseliv.
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Duis augait dolutpat

Turpartnere på lag med DNT
DNTs målsetning er å få flere folk ut på tur. Særlig ønsker vi å stimulere til mer fysisk aktivitet blant barn og unge. For å gjennomføre flere nye prosjekter er vi avhengig av gode støttespillere som også gir oss økonomisk støtte. Vi kaller dem våre turpartnere.
DNT samarbeider med næringslivet gjennom turpartnerskap
på ulike nivåer og i ulike kategorier. Våre turpartnere bidrar til
at vi raskere får iverksatt tiltak innenfor viktige satsingsområder. DNT er takknemlig for inntektene fra både næringsliv
og det offentlige som sikrer DNT handlefrihet i arbeidet for å
fremme friluftslivet.

I samarbeidet med Bergans har vi et felles mål om å gi folk
flest gode turopplevelser. Riktig bekledning er en forutsetning
for gode naturopplevelser under forhold som tidvis kan være
utfordrende i norske fjell. I kommunikasjon med DNT og DNTs
medlemmer får Bergans viktige tilbakemeldinger som bidrar til
å skape sikkert og funksjonelt utstyr for turer i skog og fjell.

Sammen for friluftslivet

Også samarbeidet med Freia Kvikk Lunsj er preget av en
samarbeidspartner som er opptatt av at også fremtidige generasjoner skal ha gleden av turtradisjoner og positive naturopplevelser. Go’ Turen er en benevnelse på gode turtips fra Freia
Kvikk Lunsj og Den Norske Turistforening hvor naturopplevelser står i sentrum. Go’ Turen er tilrettelagt for hele familien og
for alle aldersgrupper.

DNT har i 2006 utviklet sponsorarbeidet i retning av å være
en mer proaktiv og kreativ organisasjon ovenfor næringslivet.
Det har vært lagt vekt på videreutvikle avtalenes innhold og
se etter nye konsepter og muligheter. Da har det vært spesielt
viktig å ha samarbeidspartnere som deler vårt verdigrunnlag og som identifiserer seg med våre verdier. DNT utvikler
turpartnerskap med bedrifter som setter «Naturopplevelser for
livet» i fokus og ønsker å bidra til at organisasjonen kan gjennomføre sine oppgaver i skog og fjell, blant annet gjennom
merking av stier og løyper, tur- og kursvirksomhet og drift av
turisthytter.

DNTs turpartnere

Foto: Jonny Remmereit.

DNT har i 2006 hatt et godt og gjensidig nyttig samarbeid
med våre tre hovedsamarbeidspartnere; Gaz de France, Bergans og Kvikk Lunsj.
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Statsskog og Olden var begge partnere til arrangementet
«Opptur» der 6000 8. klassinger ble invitert på fjelltur med
klassen.
I tillegg har vi avtaler om medlemsfordeler med NSB,
NOR-WAY Bussekspress, Ugland IT, Skitt Fiske og
Oslo Sportslager.

Støtten fra Gaz de France bidro sterkt til å få videreutviklet
websidene og DNTs digitale turplanlegger som viser kart med
turforslag, ruter, hytter og aktiviteter over hele landet. Den
økte trafikken til nettsidene bekrefter at dette er en stadig
viktigere kanal for våre brukere.
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Representasjon
DNTs landsstyre 2006
Tom-Ivar Bern
- Trondhjems Turistforening (leder)
Løken, Lene
- DNT Oslo og Omegn (nestleder)
Bjørgo, Frode
- DNT-ung
Hanasand, Per
- Stavanger Turistforening
Heimly, Vigdis
- Trondhjems Turistforening
Helvik, Ingeborg
- Bergen Turlag
Nybo, Jan Olav
- vara ansattes representant
Planke, Anne-Mari
- ansattes representant
Reusch, Christian
- DNT Oslo og Omegn
Sandberg, Audun
- Bodø og Omegn Turistforening
Skasdammen, Åsmund - Finnskogen Turistforening
Sveri, Bitten
- DNT Oslo og Omegn
Torsvik, Børre
- Ålesund-Sunnmøre Turistforening

DNT Fjellsport styre
Torstein Skage (leder), Bergen Turlag, Jannicke Høyem, DNT
Oslo og Omegn, Odd Magne Øgreid, Bergen Turlag, Kari Hallan, Trondhjems Turistforening, Martine Løvold, DNT Oslo og
Omegn, Anne-Mari Planke (sekr.), DNT.

DNT-ung landsstyre
Frode Bjørgo (leder), Kristiansand og Opplands Turistforening,
Jørgen B. Houge (nestleder), Bergen Turlag, Kjersti Opdal,
Trondhjems Turistforening, Maria Hanseth Leikarnes, Molde
og Romsdals Turistforening, Ola Njå Bertelsen, Haugesund
Turistforening og Marie Brøvig Andersen (sekr.), DNT.

Utmerkelser i DNT
Æresmedlemmer:
Olav Thon 1998, Arne Næss 2002.

DNTs gullknapp:
Ragnar Anker Nilsen 1960, Øivind Kulberg 1964, C.C. Grøndahl 1966, Åge G. Andersen 1967, Jens Bugge 1980, Leif
Ryvarden 1984, Peter Hesseberg 1989, Gunnar Horntvedt
1990, Knut Glad 1990, Kjell Robberstad 1993, Knut M. Ore
1994, Petter Mikaelsen 1994, Øystein Dahle 2003.
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DNTs Hedersknapp:
Jon Langvandsbråten 1973, Jon Støyva 1973, Arne Nereng
1977, Bjørn Pahle 1978, Per Melangen 1978, Ole Martin
Tjærandsen 1980, Kåre Kristensen 1982, Karsten Føre 1982,
Ivar Bu 1984, Sten Brander 1985, Helge Karlsen 1985, Knut
A. Nilsen 1985, Odd Kjell Skjegstad 1985, Arne Sætrang
1985, Marie Prestegården 1988, Eilif Andersen 1988, Johanna
Lægreid 1988, Eskild Jensen 1988, Arthur Myhre 1989, Jon
Daasvatn 1990, Leif Sig. Reginiussen 1990, Arne Flisnes 1993,
Carl.A. Boe 1996, Magne Johan Rørvik 1996, Nils Faarlund
1998, Nicolai Midthun 2003.
Medlemskap etter innbydelse: Kofi Annan 1998.

Årbøkene
Siden 1922 har DNTs årbok hatt et hovedemne. Fra og med
1945 er det: Hedmarksbygdene, 1946 Numedal, 1947 Vestfold, 1948 Jotunheimen, 1949 Østerdalene??, 1950 Bergenshalvøya med Voss, 1951 Narvikområdet, 1952 Dovrefjell, 1953
Fjellfolk, 1954 Sørlandet, 1955 Østfold, 1956 Seterliv, 1957
Buskerud, 1958 Dyreliv, 1959 Til fjells, 1960 Rondane, 1961
Breen, 1962 Naturvern, 1963 Norge i nord, 1964 Utenfor
allfarvei, 1965 Elver og vann, 1966 Fra heller til hytte, 1967
Fra fjellbjørkeli til reinrosehei, 1968 Hundre år i fjellet. Den
Norske Turistforening 1868-1968, 1969 Nasjonalparker i
Norge, 1970 Vinter i fjellet, 1971 Fjellgårder, 1972 Vassdrag
vi må verne, 1973 Grensetraktene, 1974 Mellom Sogn og
Hardanger, 1975 Striden om Jotunheimen/Breheimen, 1976
Jotunheimens forgård, 1977 Sunnmøre, 1978 Hardangervidda,
1979 Saltfjellet/Svartisen, 1980 Ferdsel i fjellet, 1981 Ferdsel
i fjellet/Tovdalsvassdraget, 1982 Bre og fjell, 1983 Finse/Bygdin, 1984 Rondane/Lillehammer, 1985 Enn om vi kledde
fjellet. Vår virksomhet, 1986 Jotunheimen, 1987 Femundsmarka og omkringliggende fjellstrøk, 1988 Folk i fjellet: Fortid,
nåtid og framtid, 1989 Fjell-Norge ett rike, 1990 Vandringer i
Nord-Norge, 1991 Fjellet i fare? – om mangfold og samspill,
1992 Ryfylke- og Setesdalsheiene, 1993 Nye nasjonalparker,
1994 Østlandske skogsområder, 1995 Vår vassdragsnatur,
1996 Trollheimen, 1997 Levende vern, 1998 Veiviser til vidda,
1999 Vintergleder, 2000 På tur i Breheimen, 2001 Det store
Eventyret, 2002 Fjellenes År, 2003 Sunnmøre, 2004 Bratt
Vått Luftig, 2005 Året Ute, 2006 Helgelandskysten.

DNTs medlemsforeninger med lokallag
Alta og Omegn Turlag
Arendal og Oppland Turistforening
Havrefjell Turlag
Bergen Turlag
Nordhordaland Turlag
Odda/Ullensvang Turlag
Os Turlag
Kvinnherad Turlag
Stord og Fitjar Turlag
Kvam Turlag
Bodø og Omegns Turistforening
Beiarn Turlag
Gildeskål Turlag
Saltdal Turlag
Meløy Turlag
Skjerstad Turlag
Brurskanken Turlag
Brønnøysund Turlag
DNT Oslo og Omegn
Drammens og Oplands Turistforening
Hallingdal Turlag
Engerdal og Trysil Turlag
Finnskogen Tf.
Odal Turlag
Flekkefjord og Oplands Turistforening
Fredrikstad Turlag
Gjøvik og Toten Turlag
Hadeland Turlag
Hamar og Hedemarken Tf.
Brumunddal krets/HHT (Ringsaker)
Løten krets/HHT
Stange krets/HHT
Hammerfest og Omegn Turlag
Harstad Turlag
Haugesund Tf.
Etne Turlag
Sauda Turlag
Hemnes Tf.
Holmestrand og Omegns Tf.
Horten og Omegn Tf.
Kongsberg og Omegns Tf.
Kristiansand og Opplands Tf.
Kristiansund og Nordmøre Tf.
Larvik og Omegns Tf.
Lillehammer og Omland Turistforening

Lofoten Turlag
Molde og Romsdals Tf.
Narvik og Omegn Tf.
Nordkapp og Omegn Turlag
Nord-Salten Turlag
Nord-Trøndelag Tf.
Innherred Turlag
Namdal Turlag
Skarven Turlag
Notodden Turlag
Rana Turistforening
Rena og Omegn Turistforening
Ringerikes Turistforening
Sandefjord og Oplands Tf.
Sandnessjøen og Omegn Tf
Smaalenene Turistforening
Sogn og Fjordane Turlag
Flora Turlag
Indre Nordfjord Turlag
Indre Sunnfjord Turlag
Keipen Turlag
Luster Turlag
Lærdal Turlag
Midtre Nordfjord Turlag
Sogndal Turlag
Ytre Nordfjord Turlag
Vik Turlag
Årdal Turlag
Stavanger Turistforening
Dalane Turlag
Hjelmeland Turlag
Strand og Forsand Turlag
Sulitjelma og Omegn Turistforening
Sør-Varanger Turlag
Tistedalen Friluftslag
Troms Turlag
Senja Turlag
Lyngen Turlag
Trondhjems Turistforening
Tønsberg og Omegn Turistforening
Varangerhalvøya turlag
Vesterålen Turlag
Voss Utferdslag
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
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Årsregnskap 2006

Aktivitetsregnskap 2006

BALANSE
Tall i hele 1000

1) Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende

31-12-06

31-12-05

619

617

Note 1, 8

974
1 593

918
1 534

Note 1, 12

555

638

230
26 723
3 754
578
31 285

0
7 792
4 281
903
12 976

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

34 460
34 460

18 368
31 982

SUM EIENDELER

67 892

33 516

11 518
11 518
11 518

8 638
8 638
8 638

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader, påløpne inntekter mv
Forskuddsbetalt kontingent
Kundefordringer
Til gode merverdiavgift
Sum fordringer

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital  
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Sum avsetning for forpliktelse
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt kontingent
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2005

22 056
12 273

21 627
12 302

37

20

Note 5
Note 6

3 341
7 992
1 616
592
47 908

2 400
7 401
1 672
274
45 696

Note 7
Note 1, 2

10 656

10 559

16 403
5 002
1 526
857
1 142
4 215
5 227
45 028

15 827
4 022
1 589
696
1 127
4 846
4 194
42 859

3) Årets aktivitetsresultat

2 880

2 836

4) Tillegg/reduksjon egenkapital

2 880

2 836

2006
2 880
379
83
-23
527
-2 315
11 424
3 517
16 473

2005
2 836
559
-28
-410
-2 035
612
-5 571
-272
-4 310

0
-381
-381

0
-636
-636

0
0

0
0

Note 3
Note 9

Note 14

Note 1, 8

149
149

116
116

Note 3

47 877
1 798
2 230
4 319
56 225
56 374

17 522
4 113
2 097
1 031
24 762
24 878

67 892

33 516

16 091
18 368
34 460

-4 946
23 315
18 368

Inntekter fra aktiviteter
- som oppfyller organisasjonens mål:
Samarbeidsavtaler
Annonseinntekter
Andre salgsinntekter
- finansinntekter
Sum inntekter
2) Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til formålet
- informasjon og opplysning
- barn
- ungdom
- fjellsport
- internasjonal aktivitet
- samfunnsaktør aktivitet
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

Note 10

Kontantstrømoppstilling
Alle tall i hele tusen
Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat
Avskrivninger
Endring i varelager
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i forskuddsbetalt kontingent
Endring i andre tidsavgrensinger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter
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Note 3
Note 4

Innsamlede midler og gaver

Note 1,11

Finansielle anleggsmidler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

2006

Netto endring i kontanter og -ekvivalenter
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12
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Noter
Note 1 – Regnskapsprinsipper.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Alle tall i notene er oppgitt i hele 1000 hvis ikke annet er angitt.

Note 4 – Offentlige tilskudd
2006
1 398
3 690
2 994
450
1 106
244
280
60

2005
1 553
3 460
2 879
1 000
1 086
190

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Alle kostnader,
inkludert lønn, tilhørende en aktivitet er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og
forsikringer er fordelt mellom aktivitetene pr. antall ansatte som jobber i de forskjellige aktivitetene.

Grunnstøtte, Barne- og Likestillingsdepartementet
Grunnstøtte, Miljøverndepartementet
Frifond, Barne- og Likestillingsdepartementet
Lokalmat, Innovasjon Norge
Kirgisistan, Utenriksdepartementet
Kom deg ut, Kirke og Kulturdepartementet
Opptur, Kirke og Kulturdepartementet
Trygg i naturen, Kirke og Kulturdepartementet
Frifo dugnadsmidler Friluftslivets år
Friluftslivets år/Grensesøm, Frifo
Lokale skoleprosjekt, Direktoratet for naturforvaltning
Mat med utsikt, Fylkesmannen i Oppland
Miljøfyrtårn, Direktoratet for naturforvaltning
Helse og rehabilitering
Exit, Frifo midler
Fjellrevarbeid, Direktoratet for naturforvaltning
Født med ski på beina, Direktoratet for naturforvaltning
Friluftslivets år/Sota Jazz og Fjellfest, Frifo
I villreinens rike, Direktorartet for naturforvaltning
Kystleder, Direktoratet for naturforvaltning
Friluftsuke Sognsvann, Frifo
Mat og reiseliv, Innovasjon Norge
MVA refusjon, Lotteri og stiftelsestilsynet
SUM

Note 3 – Medlemskontingent.

Note 5 - Samarbeidsavtaler

Ved utgangen av 2006 har DNT registrert 210 556 medlemmer. DNT sentralt mottar ikke kontingent fra medlemmer av Barnas
Turlag og livsvarige medlemmer innmeldt før 1992. Kontingent fra Barnas Turlag går uavkortet til den lokale medlemsforening.
Forbundskontingenten til DNT ble i 2006 totalt 22,1 mill.kroner. Økningen fra 2005 skyldes både økt antall medlemmer og en
økning av forbundskontingenten.

Totale inntekter fra samarbeidsavtaler er 3,3 mill.kroner. Dette består av 1,250 mill.kroner fra Statkraft fondet og resten er avtaler
med Bergans, Freia og Gaz de France.  Total tildeling fra Statkraft fondet var 2,5 mill.kroner som fordeles på 2006 og 2007.

DNT har fra 2006 valgt å utarbeide et aktivitetsbasert regnskap. Sammenligningstall for 2005 er omarbeidet i tråd med oppstillingsplan for 2006. Endringen av regnskapsstandard har ikke medført endringer i organisasjonens resultat eller egenkapital.
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som
varig dersom det har en økonomisk levetid på 3 år, samt en kostpris på over kr 15 000,-.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert
på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden,
fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.  Pensjonsmidler er
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.  Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.  Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid
hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.
Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost med justering for ukurante varer.

Note 2 - Prinsipp for fordeling av kostnader

Medlemskontingentkravet for det påfølgende år sendes ut til medlemmene sammen med årboka i november og desember. Medlemskontingenten hadde forfall 15. desember og mange betalte på forfall. Pr. 31.12.06 er det innbetalt 47,8 mill.kroner hvorav
26,7  mill.kroner er overført medlemsforeningene som forskudd på kontingentavregningen for 2007. Resterende beløp overføres
medlemsforeningene i 2007.

1 066
10
50

83
40
3
550
249
12 273

3
196
490
99
15
410
5
100
185

631
12 302

Note 6 – Redaksjon
2006
2 620
8 255
10 875

2005
2 393
7 661
10 055

Annonseinntekter årbok
Brutto kostnader årbok
Netto kostnader årbok

936
2 620
1 684

903
2 393
1 490

Inntekter Fjell og Vidde *
Brutto kostnader Fjell og Vidde
Netto kostnader Fjell og Vidde

6 759
8 255
1 496

6 515
7 661
1 146

Brutto kostnader årbok
Brutto kostnader Fjell og Vidde
Sum brutto kostnad redaksjon og årbok

* inkluderer kr 166 000,- i løssalg Fjell og Vidde

Inntekter fra internett annonser utgjør i tillegg kr 462 250,-.

30

31

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Noter
Note 7 - Kostnader til anskaffelse midler

AFP – Pensjonskostnader
Årets pensjonsopptjening
+ rentekostnad
= pensjonskostnad før ekstraordinære poster
+ amortisering av estimatavvik tap/(gevinst)
Netto pensjonskostnad
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelse (PBO)
+ ikke resultatførte planendringer/estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse (inkl. arb.g.avg.)

13
6
19
5
24
31.12.06
124
-25
99

13
5
18
1
19
31.12.05
110
-40
70

•     Alle andre har en innskuddsbasert pensjonsordning. Betalt premie for denne ordningen er utgiftsført i regnskapet med kr
338 852,- for 2006. I tillegg er det inngått en egen forsikringsavtale med fripoliseoppbygning som gjelder uførepensjon. Det
er foretatt aktuarberegning av denne avtalen, og forpliktelsen er ført opp i foreningens regnskap. Disse ordningene omfatter
22 ansatte.

Økonomiske forutsetninger (alle ordninger)
Diskonteringsrente
Avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsvekst og G-regulering
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
Ønsket størrelse på korridor i %
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. Faktor

31.12.2006
5,00 %
6,00 %
3,00 %
2,00 %
10,00 %
14,10 %

31.12.2005
5,50 %
6,50 %
3,00 %
2,50 %
10,00 %
14,10 %

Kollektiv pensjonsordning

Note 9 – Kundefordringer

Markedsføring og verving
Medlemsservice
Sum

2006
4 216
6 440
10 656

2005
3 993
6 566
10 559

Note 8 – Pensjonskostnader, -midler og forpliktelse
DNT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. DNT har oppfylt lovkravet ved å ha
etablert følgende ordninger:
•     En ytelsesbasert pensjonsordning for ansatte over 52 år. For disse 4 er det foretatt aktuarberegning og forpliktelsen er ført
opp i regnskapet.

Pensjonskostnader
Årets pensjonsopptjening
+ rentekostnad
-  avkastning på pensjonsmidler
= pensjonskostnad før ekstraordinære poster
+ adm.kostnad
Resultatført estimatavvik og overgang
Netto pensjonskostnad
Pensjonsforpliktelser
Minsteforpliktelse (ABO)
Effekt av fremtidig lønnsvekst
Pensjonsforpliktelse PBO
- verdi av pensjonsmidler
SUM faktisk netto forpliktelse
ikke resultatførte estimatavvik (tap)/gevinst
begrensning balanseføring
Overfinansiert pensjonsforpliktelse

2006
74
78
152
0
7
0
7

2005
65
73
143
-6
0
-220
-226

31.12.06
0
0
1 497
2 085
-588
-386
0
-974

31.12.05
0
0
1 438
2 322
-884
-300
266
-918

Innskudd med fripoliseoppbygging
Pensjonskostnader
Årets pensjonsomkostninger
-avkastning på pensjonsmidler
Pensjonskostnad (netto)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Resultatført pensjonskostnad
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser (Brutto/PBO)
Pensjonsmidler (markedsverdi)
Pensjonsforpliktelser (netto)
Estimatavvik
Balanseført pensjonsforpliktelser etter AGA
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2006
265
17
248
0
248

2005
187
5
183
26
208

298
233
65
-15
50

187
147
41
6
46

Avsetningen til tap på kundefordringer er kr 35 000,-. Avsetningens størrelse er beregnet i forhold til usikkerheten i foreliggende
fordringer. Kostnadsført tap på krav i 2006 er kr 39 723,-.

Note 10 – Revisjon
Det er totalt kostnadsført kr 75 060,- for revisjon og bistand i 2006. Dette fordeler seg med kr 18 816,- til KPMG og kr 42
650,- til Ernst & Young for revisjon. Det er kostnadsført kr 13 594,- for særattestasjoner.

Note 11 – Anleggsmidler
2006
617
381
379
619
3 år
Lineær

2005
540
636
559
617
3 år
Lineær

Salgsinntekter varesalg
Varekost varesalg
Netto varesalg

2006
741
600
141

2005
537
437
100

Salgsinntekter verving
Varekost verving
Netto verving

10
454
-444

240
886
-646

Bokført verdi 01.01
+ tilgang i året
-årets ordinære avskrivning
Regnskapsmessig bokført verdi pr. 31.12
Avskrivningstid
Avskrivningsmetode

Note 12 – Spesifikasjon av varesalg og varekostnad
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Noter

Årsberetning 2006

Note 13 - Lønn og sosiale kostnader

Virksomhet

DNTs virksomhet og det ytre miljø

Den Norske Turistforening (DNT) er et forbund med 55
turistforeninger og turlag i Norge. Totalt antall betalende
medlemmer i 2006 var 210 556.

Foreningen har ikke ytt lån til ansatte.

DNT arbeider med overordnede oppgaver til fordel for alle
medlemsforeningene. DNT arbeider med oppgaver innen
naturforvaltning, utdanning, tilrettelegging for barn-, ungdoms- og fjellsportsaktiviteter, det utgis medlemsblad og
årbok. Utover dette drifter DNT internettsider og et sentralt
medlemsregister. DNT yter service for alle medlemmer som
er tilsluttet en av de 55 medlemsforeningene. Dette er DNT
sentralt sitt regnskap og årsberetning utarbeidet etter regnskapsloven.

Grunnlaget for vår virksomhet er at naturgrunnlaget ikke svekkes. En av DNTs viktigste arbeidsoppgaver er derfor å arbeide
med naturforvaltning. Ut over kontordriften har ikke DNT
sentralt virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø. DNT
ser det imidlertid som avgjørende å bidra til å utvikle retningslinjer for den totale virksomheten for medlemsforeningene for
å sikre at miljøet ikke tar skade. Eksempelvis er det utarbeidet
retningslinjer for hyttedrift, et miljøoppfølgingsprogram og
sårbarhetsanalyser for turistforeningers virksomhet i fjellet.
Det er under iverksetting et program for miljøsertifisering etter
miljøfyrtårnsordningen av kontordrift, hytter og av landsmøtet.
DNT legger et aktivt samfunnsansvar til grunn for sin virksomhet.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2006. Styreleder har mottatt godtgjørelse for til sammen kr 4 603,-.

Redegjørelse for fortsatt drift

Finansiell risiko og likviditet

I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Det er etter
styrets oppfatning ikke forhold som tilsier noe annet.

DNT har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene
er i bank. Foreningen tar risiko ved å gi kundekreditt, men har
ellers liten risiko knyttet til valuta og renter. Foreningens kundekreditt kan deles i tre kategorier: Krav mot representanter
som selger medlemskap, krav mot kredittkunder ved varesalg
og krav mot annonsører i Fjell og Vidde/årboka.

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Sum lønn og sosiale kostnader

2006
10 412
1 655
1 063
414
13 543

2005
9 083
1 495
959
801
12 338

Det har totalt vært sysselsatt 25 årsverk i 2006.
Generalsekretær mottok i 2006 kr 645 466,- i lønn og kr 24 969,- i annen godtgjørelse. Det er innbetalt kr 37 795,- i innskuddspensjon til generalsekretær.

Note 14 – Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Årsresultat
Egenkapital 31. Desember

2006
8 638
2 880
11 518

2005
5 802
2 836
8 638

Note 15 – Nærstående parter
DNT og medlemsforeningene regnes som nærstående parter. DNT har løpende mellomværender med medlemsforeningene. Det
er inngått avtale med DNT Oslo og Omegn om leie av lokaler, sentralbord og posttjenester.. Årlig kostnad vedrørende leieavtalene
er belastet regnskapet med totalt kr 797 000,-.

Note 16 - Leieavtaler
Husleie:
Olav Thon med årlig leie kr 625 596,-. Avtalen er utgått i 2006.
DNT Oslo og Omegn årlig leie kr 262 492,-. Avtalen er utgått i 2006.
Leieavtale sentralbord/posttjeneste/kantine:
DNT Oslo og Omegn årlig leie kr 534 668,-. Avtalen har 3 måneder oppsigelse.

Werrings legat
Legatet er oppløst i 2006 og kr 100 732,46 er overført til
Kristiansund og Nordmøre Tf til bruk på gamle Innerdalshytta.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i DNT anses som tilfredsstillende. Det har i
2006 vært arrangert to seminar for personalet.

Tap på krav er kr 39 723,- i 2006. Tapet skyldes annonsører
som ikke betaler. Størrelsen på tap på krav har blitt redusert de
siste årene.

I 2006 har DNT til sammen hatt 235 dager i sykefravær mot
309 dager i 2005. Totalt sykefravær utgjør 4,2 % av virksomhetens dagsverk. Dette er en nedgang fra 6 % i 2005.

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med forbedringer av
rutiner rundt innkreving og oppfølging av krav for minimering
av finansiell risiko.

Likestilling

Årsregnskapet

Totale antall ansatte ved utgangen av 2006 er 28 stillinger.
Av dette er 16 kvinner og 12 menn. DNTs landsstyre består av
5 kvinner og 7 menn. Dette viser at både landstyret og DNT
sin administrasjon er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og
styret.

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av foreningens stilling og resultat i 2006. Årets resultat er positivt med 2,880 mill.kroner. Styret foreslår at årets overskudd
tillegges egenkapitalen.
Oslo,  23. april  2007

Leie kopimaskin/printer: årlig leie kr 68 296,-. Avtalen er inngått i april 2006 og har en løpetid på 4 år.
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Tom Ivar Bern, styrets leder

Børre Torsvik, styremedlem

Anne-Birgitte Sveri, styremedlem

Sigrun Helene Løken, styrets nestleder

Ingeborg Helvik, styremedlem

Åsmund Skasdammen, styremedlem

Vigdis Heimly, styremedlem

Audun Sandberg, styremedlem

Frode Bjørgo, styremedlem
DNT-ungs repr.

Anne-Mari Planke, styremedlem.
Ansattes repr.

Per Hanasand, styremedlem

Kristin Krohn Devold, generalsekretær

Christian Reusch, styremedlem
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Årsberetning for Claus Helbergs Stiftelse 2006
Claus Helbergs Stiftelse ble opprettet i 2000 med formål å
støtte tiltak som tar vare på de kulturhistoriske minner som finnes i skog og fjell.  Tiltakene skal være i den tradisjon og med
det miljøvennlige preg som Den Norske Turistforening og dens
medlemsforeninger står for.

Planene for videre drift er fortsatt under utvikling.  Møter i
underutvalget for Krokan har etablert samarbeide med Morten
Jødal, som utvikler planer videre.  Underutvalget består av Tor
Nicolaysen, Sven Bjørne-Larsen og Anne Mari Aamelfot Hjelle.
Økonomien i stiftelsen har utviklet seg positivt gjennom to
økonomiske bidrag, et fra Olav Thons Stiftelse på kr 87 800,og et fra Statkraftfondet gjennom DNT på kr 200 000,-.

Stiftelsens styre har i 2006 vært som følger:
Øystein Dahle (leder)
Berit Kjøll
Are Langmoen
Kjell Helle Olsen
Eli-Sofie Thorne
Tor Nicolaysen
Sven Bjørne-Larsen

Stiftelsens virksomhet og det ytre miljø
Claus Helbergs Stiftelse har ikke virksomhet som påvirker det
ytre miljø på en negativ måte.  Drift av Krokan skjer i sommermånedene og er underlagt DNTs retningslinjer for hyttedrift.  DNT
legger et aktivt samfunnsansvar til grunn for sin virksomhet.

Stiftelsen har i 2006 avholdt 3 styremøter. Med begrensede
ressurser har den dominerende problemstilling stiftelsens styre
har arbeidet med fortsatt vært å utvikle Krokan som et levende
kulturminne. Siden DNTs røtter kan føres tilbake til Krokan og
legenden Claus Helberg i høyeste grad kan knyttes til Vestfjordalen (og hans statue står på Krokan), er stiftelsens konsentrerte aktivitet fokusert på Krokan.  Intet enkeltsted i Norge er
et sterkere symbol på DNTs historie.

Likestilling

Styret betrakter året 2006 nesten som et gjennombrudd for å
gjøre Krokan til et levende turiststed om sommeren.  Ansettelsen av Ellen Elisabeth Tveiten som bestyrer var et vesentlig
tiltak for å oppnå stiftelsens målsetninger.

Årsregnskapet

Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av 2 kvinner og 5
menn. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene
om tiltak for å fremme likestilling.

Redegjørelse for fortsatt drift
Forutsetninger for fortsatt drift er til stede. Stiftelsens styre og
forretningsfører har ikke mottatt noen godtgjørelse for 2006.  

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av stiftelsens stilling og resultat i 2006. Årets resultat er
positivt med kr 165 791,-. Styret foreslår at årets overskudd
overføres til egenkapitalen.

Oslo, 6. mars 2007

Øystein Dahle
Styreleder

Berit Kjøll

Sven Bjørne-Larsen

Kjell Helle Olsen

Eli Sofie Thorne

Tor Nicolaysen

Are Langmoen

36

37

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Den norske turistforening
årsrapport 2006

Claus Helbergs stiftelse - Regnskap 2006

Noter og spesifikasjoner - Claus Helberg stiftelse

Resultatregnskap

Årsregnskapet for 2006 er satt opp i henhold til regnskapsloven.
31.12.2006

31.12.2005
Claus Helberg Stiftelse har ikke hatt ansatte i 2006.

Inntekter
Leieinntekt Krokan
Bidrag Krokan/gaver
Olav Thon stiftelse
Avgiftsfritt salg bøker
Sum inntekter
Kostnader
Andre kostnader
Kostnader Krokan
Honorar Jødal
Minneplater Krokan
Tap på fordringer
Sum kostnader

25 000
225 175
87 800
1 586
339 561

1 000
10 000

Note 2
Note 3

28 585
31 093

18 324
17 705
10 000

Note 1
Bidrag Krokan
Storebrand Liv
Statkraftfond
Gave
Sum bidrag Krokan

Note 4
Note 5

117 349
405
177 432

46 029

Kostnader

162 129
3 662
165 791

-35 029
1 472
-33 557

1
195 034
87 800
282 835
282 835

1
115 043
115 044
115 044

276 335
276 335
6 500
6 500
282 835

110 543
110 543
4 500
4 500
115 043

Note 1

Resultat
Finansinntekter/renter
Resultat

11 000

Balanse
EIENDELER
Krokan
Bankinnskudd
Fordring Olav Thon Stiftelse
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital  
Sum egenkapital
Annen gjeld
Sum gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Det har ikke vært utbetalt lønn/godtgjørelser til styret, daglig leder eller andre.

Inntekter
25 000
200 000
175
225 175

Note 2
Andre kostnader
Revisjon
Møter/reiser
Andre kostnader
Sum andre kostnader

8 250
12 924
7 411
28 585

Note 3
Kostnader Krokan
Strøm
Telefon
Forsikring
Vannprøver
Utbedring el.anlegg/bygning
Kjøkkenutstyr
Sum kostnader Krokan

9 407
1 923
5 557
1 200
8 640
4 366
31 093

Note 4
Minneplater Krokan
Fordring Olav Thon Stiftelse
Kostnad Minneplater krokan

117 349
87 800
29 549

Oslo, 6. mars 2007
Note 5
Tap på krav
Øystein Dahle
Styreleder

Berit Kjøll

Kjell Helle Olsen

Eli Sofie Thorne

405

Sven Bjørne-Larsen
Kostnader totalt

89 632

Tor Nicolaysen

Are Langmoen
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Årsberetning for Olav Thons Stiftelse 2006
Det har i løpet av året vært avholdt tre styremøter.
De viktigste sakene har vært vurdering av hytteprosjekter i samarbeid med flere av DNTs medlemsforeninger.
I løpet av året er Gullsteinvollen og Trollstua, Kristiansund og Nordmøre Turistforening, som begge har fått tilskudd fra stiftelsen,
blitt innviet.
Styret vedtok i 2006 oppdaterte retningslinjer for søknad til og tildeling fra stiftelsen.
Det er i løpet av året gitt tilskudd til følgende foreninger og prosjekter:
•  Brurskanken Turlag
- Stavassgården
•  Bergen Turlag
- hytte Bergdalsfjellene
•  Kristiansand og Opplands Turistforening
- Kvinen
•  Ringerikes Turistforening
- Vassfarkoia
•  Nord Trøndelag Turistforening
- Vera
Det ble i 2006 opprettet en egen tilskuddsordning for utstyr til hytter, herunder madrasser.
I 2006 ble det innvilget til sammen kr. 500.000 i tilskudd til madrasser til en rekke turistforeninger.
Stiftelsen bevilget i 2006 til sammen kr 3 345 000 til disse prosjektene.
Stiftelsens kapitalgrunnlag er pr 31.12.06 kr 18 236 989,86. I tillegg kommer urealisert gevinst på verdipapirer som pr 31.12.06
var kr 13 523 950,-. Stiftelsen står således godt rustet til å kunne gjennomføre prosjekter i fremtiden.
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning.
Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av 1 kvinne og 4 menn. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om
tiltak for å fremme likestilling.
Det er i 2006 ikke utbetalt noen godtgjørelse til stiftelsesstyret, forretningsfører eller andre med tilknytning til stiftelsen.
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 6. mars 2007
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Olav Thon

Øystein Trøseid

Pernille Rød Larsen

Tom-Ivar Bern

Knut M. Ore
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Olav Thons Stiftelse - Regnskap 2006
Resultatregnskap 01.01.-31.12.
INNTEKTER
Innbetaling fra Olav Thon
Utbytte og renter
Sum inntekter
KOSTNADER
Omkostninger
Bidrag Stavassgården (Brurskanken Turlag)
Bidrag madrasser DNT Oslo og Omegn
Bidrag hytte Bergsdalsfjellene (Bergen Turlag)
Bidrag Kvinen (Kristiansand og Opplands Turistforening)
Bidrag Vassfarkoia (Ringerikes Turistforening)
Bidrag madrasser (flere turistforeninger/turlag)
Bidrag Vera (Nord-Trøndelag Turistforening)
Bidrag Sørmyrseter (Kongsberg og Omegns Turistforening)
Bidrag Ingemannhytta (Vesterålen Turlag)
Bidrag Hemnes Turistforening
Bidrag Krokbua (Lillehammer og Omland Turistforening)
Bidrag Jøldalshytta (Trondhjems Turistforening)
Bidrag Claus Helbergs stiftelse
Bidrag Jordbuhytta (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)
Bidrag Trollstua (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)
Bidrag Innerdalshytta (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)
Bidrag Gullsteinvollen (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)
Bidrag Vindølbu (Kristiansund og Nordmøre Turistforening)
Bidrag Hovdehytta (DNT Oslo og Omegn)
Bidrag Fuglesteg (Luster Turlag)
Sum kostnader
Årets overskudd/underskudd

2006

2005

0
652 535
652 535

15 000 000
1 425 327
16 425 327

7 178
300 000
145 000
400 000
1 000 000
700 000
500 000
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 352 178
-2 699 643

11 225
0
0
0
0
0
0
0
83 000
75 000
270 000
350 000
100 000
87 800
150 000
333 000
348 000
455 000
488 000
320 000
100 000
3 171 025
13 254 302

20 936 633
-2 699 643
18 236 990

7 682 331
13 254 302
20 936 633

3 807 352
663
0
3 808 015
22 045 005

3 403 800
0
200 000
3 603 800
24 540 433

19 907 705
2 137 300
22 045 005

22 403 133
2 137 300
24 540 433

Prosjekt
Stavassgården
Hytte Bergsdalsfjellene
Kvinen
Vassfarkoia
Bidrag madrasser
Vera
Jøldalshytta
Claus Helbergs stiftelse
Jordbuhytta
Hovdehytta
Merking Norefjell
Hytte Vollbotn
Lebiko
Sum

Olav Thon,

Forening
Brurskanken Turlag
Bergen Turlag
Kristiansand og Opplands Turistforening
Ringerikes Turistforening
Nord-Trøndelag Turistforening
Trondhjems Turistforening
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
DNT Oslo og Omegn
Drammens og Oplands Turistforening
Voss Utferdslag
Finnskogen Turistforening

Øystein Trøseid,

Kristin Krohn Devold            
Sekretær                              

Knut M. Ore,

Tom-Ivar Bern

Beløp
150 000
400 000
1 000 000
700 000
500 000
300 000
100 000
87 800
150 000
117 552
37 000
240 000
25 000
3 807 352

Pernille Rød Larsen

Sverre A. Larssen
Forretningsfører

BALANSE PR 31.12
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Kapital pr 01.01
Årets overskudd/underskudd
Sum egenkapital pr. 31.12
Gjeld
Tilsagn  (Se note 2)
Gjeld DNT Oslo og Omegn
Gjeld Olav Thon
Sum gjeld
Sum gjeld og egenkapital
EIENDELER
Bankinnskudd
Verdipapirer  (Se note 1)
Sum eiendeler

Note 1: Verdipapirene består i 18.425 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Aksjene er vudert til laveste verdi av kostpris og
markedsverdi. Pr 31.12.06 var det en urealisert kursgevinst på kr 13.523.950.
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Note 2: Det er gitt tilsagn om bidrag til følgende foreninger og prosjekter:
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Tittel
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Naturopplevelser for livet
Den norske turistforening
Youngstorget 1, 0181 Oslo • info@turistforeningen.no • www.turistforeningen.no
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